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AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V  PARKOVACEJ POLITIKE V
TRENČÍNE? 

5. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – konečná v Trenčíne

V predchádzajúcich článkoch som písal o možnostiach využitia „bánoveckej“ železnice pre
potreby električky v Trenčíne. V tomto a v nasledujúcom článku sa budem podrobnejšie venovať
prvej etape v rámcu ktorej by bola využitá len trasa z Trenčianskej Turnej po železničnú stanicu v
Trenčíne.  V  tomto  článku  sa  venujem  tomu,  ako  by  mohlo  vyzerať  záchytné  parkovisko  pri
železničnej stanici v Trenčíne.

v.č.: 01  SITUÁCIA OD ZÁTOKY POKOJA PO KRIŽOVATKU PRI BILLE V KUBE.

Na výkrese 01 je koncový (alebo začiatočný) úsek navrhovanej električky pri železničnej
stanice v Trenčíne.  V rámci prvej etapy by v tomto priestore mohlo byť vybudované záchytné
parkovisko pre autá prichádzajúce od Dubnice nad Váhom. 

Pri  vjazde  do  Trenčína  na  križovatke  pri  Bille  v  Kubre  má  možnosť  vodič  pokračovať
priamo  po  Štefánikovej  ulici  do  mesta,  alebo  sa  odkloniť  mierne  vpravo  a  pokračovať  po
Železničnej ulici smerom k železničnej stanici. A práve v tomto priestore je možné, v rámci prvej
etapy,  vytvoriť záchytné parkovisko. Lepšie to vidno na výkrese č. 02.

Vybudovanie záchytného parkoviska spolu s električkou smerujúcou do mesta a ďalej až do
Trenčianskej Turnej vytvára predpoklad pre vytlačenie aut z centra mesta. Ako by to malo fungovať
a čo všetko treba pre to ešte spraviť som písal v predchádzajúcich článkoch ktoré nájdete na tejto
webovej stránke.

v.č.: 02  ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI.

Na výkrese č. 02 je vidno, ako je napríklad možné, po dohode so železnicami, vybudovať
záchytné parkovisko v priestore pri železničnej stanici. 

V tomto priestore sa nachádza dnes nepoužívaný sklad železníc. Tento sklad by bolo treba
odstrániť.  Ak by to  nebolo možné,  dá sa  parkovisko posunúť na vedľajší  volný priestor  medzi



Železničnou ulicou a koľajiskom. Aj tento pozemok patrí Železniciam Slovenskej republiky a aj
toto riešenie je možné len po dohode so železnicami.

v.č.: 03:  ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO

Na  výkrese  č.  03  je  jedna  z  možností  ako  vybudovať  záchytné  parkovisko  („3“)  pri
železničnej stanici. Parkovisko je prístupné zo Železničnej ulice a aj výjazd z neho je na Železničnú
ulicu.  Pri parkovisku je navrhnutá aj prvá (posledná) zastávka električky. („A“ na v.č. 03) Ďalšia
zastávka je priamo na železničnej stanici.  („B“ na v.č.  02) Toto usporiadanie zabezpečuje,  že z
ktoréhokoľvek parkovacieho miesta je k zastávke električky bližšie ako 200 metrov. 

Na výkrese č. 03 je navrhnuté aj parkovisko pre krátkodobé státie pre cestujúcich vlakom.
(„2“)  Malo  by  to  byť  bezplatné  státie  na  15  minúť,  potrebných  na  vystúpenie  a  nastúpenie
cestujúceho vlakom. Tento typ krátkodobého státia poznáme z letísk.

Na  výkrese  č.  03  je  navrhnuté  aj  doplnenie  podchodu  o  vstup  schodmi  od  záchytného
parkoviska.  („1“)  Aj  keď  je  záchytné  parkovisko  navrhované  prioritne  pre  ľudí,  ktorý  budú
pokračovať do mesta električkou stojacou na prvom nástupišti, schody umožnia priamy prístup aj
na ďalšie nástupištia. Využili by to cestujúci vlakom ktorí si chcú nechať auto na stanici.

Navrhované riešenie je len overením toho, že z priestorového a prevádzkového hľadiska je
možné záchytné parkovisko pri  železničnej  stanici  vybudovať.  Samozrejme ideálnym by tu bol
parkovací dom, alebo dvojpodlažné parkovisko s jedným podlažím cca 1,5 metra pod terénom a
druhým cca 1,5 metra nad terénom. Takéto riešenie by minimalizovalo dĺžku nájazdových rámp.

V nasledujúcom článku sa budem venovať priestorom na druhom konci električkovej trati v
Trenčianskej Turnej a Belej.
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